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บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัล
แทนซี่ จากัด ในตาแหน่งนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาด้านบัญชีได้มีโอกาสปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การจัดทาบัญชีต่างๆ ของทางบริ ษทั ซึ่งถือได้ว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการนาประสบการณ์น้ ี ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต
ทางคณะผูจ้ ัดทามีความสนใจในการจัดทาโครงงานเรื่ อง การบัน ทึก บัญชีค่ าใช้จ่ าย ใน
โปรแกรม ซี ดี ออแกไนเซอร์ CD Organizer เพื่อเป็ นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ย วกับงานด้าน
บัญ ชี และวิธีก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ค่ าใช้จ่ าย รวมทั้งเผยแพร่ ป ระสบการณ์ ต่ างๆที่ ได้รั บจากการไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจเกี่ ยวกับความรู ้เทคนิ คต่างๆ ที่ ใช้ในการจัดทาบัญชีให้แก่ผทู ้ ี่ สนใจ ซึ่งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้จริ งในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมบัญชี CD Organizer
1.2.2 เพื่อศึก ษาเอกสารและขั้นตอนการบันทึ กบัญชี ค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบัญชี CD
Organizer
1.2.3 เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
1.2.4 เพื่อส่งเสริ มทักษะในการสื่อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.2.5 เพื่อจัดทาคู่มือสาหรับการปฏิบตั ิงานด้วยโปรแกรมบัญชี CD Organizer
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาลักษณะรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ของการบันทึกบัญชี ในโปรแกรมบัญชี
CD Organizer
1.3.2 ศึกษาวิธีการจาแนกประเภทและจัดเรี ยงเอกสารที่ได้รับ ตามหมวดประเภทของ
เอกสาร
1.3.3 วิเคราะห์รายการบัญชีที่จะบันทึกลงในโปรแกรมบัญชี CD Organizer
1.3.4 บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบัญชี CD Organizer
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1.4 ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1.4.1 เข้าใจระบบการบันทึกบัญชีในโปรแกรมโปรแกรมบัญชี CD Organizer
1.4.2 สามารถจัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี และบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรม
CD Organizer ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
1.4.3 ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
1.4.4 ได้ทกั ษะในการสื่อสารและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.4.5 สถานประกอบการได้ประโยชน์ในการลดเวลาการสอนงานจากการใช้คู่มือ
สาหรับการปฎิบตั ิงานด้วยโปรแกรมบัญชี CD Organizer
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บทที่ 2
การทบทวนและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี Accounting Software คือ โปรแกรมที่พฒั นำขึ้นมำเพื่อ
ใช้กบั งำนด้ำนบัญชีโดยเฉพำะ มีหน้ำที่บนั ทึก ประมวลผล และนำเสนอรำยงำนเกี่ยวกับรำยกำร
กำรค้ำที่ เกิดขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่ กำรลงบัญชีในสมุดรำยวันทัว่ ไป ผ่ำนรำยกำรไปยังสมุด บัญชีแยก
ประเภท ผลสรุ ปผลรำยกำรกำรค้ำออกมำในรู ปแบบของงบกำรเงิน
2.2 การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ ในระบบบัญชี
ในปั จ จุ บัน กำรออกแบบระบบบัญชี มีก ำรน ำเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำใช้ โดยกำรน ำ
โปรแกรมสำเร็ จรู ปเพื่องำนบัญชีมำใช้ในกำรวำงระบบบัญชีต้ งั แต่ระบบบัญชีขนำดเล็กไปจนถึง
ระบบบัญชีขนำดใหญ่ที่มีควำมยุง่ ยำกซับซ้อน รวมทั้งระบบบัญชีแยกประเภททัว่ ไป ระบบลูกหนี้
กำรค้ำ ระบบเจ้ำหนี้กำรค้ำ ระบบสินค้ำคงเหลือ ระบบเงินเดือน ระบบต้นทุน ระบบสิ นทรัพย์ถำวร
ระบบเงินสดรับและระบบเงินสดจ่ำย เพื่อให้กำรเก็บรวบรวมรำยกำรค้ำประมวลผลไปจนกระทัง่
ออกรำยงำน
กำรน ำโปรแกรมสำเร็ จ รู ปทำงด้ำนบัญชีมำใช้ในงำนบัญชี จะทำให้กำรทำบัญชีสะดวก
รวดเร็ ว เพีย งแค่ นักบัญ ชีบัน ทึก รำยกำรค้ำในสมุดรำยกำรขั้น ต้น ลำทำตำมขั้ย ตอนที่ โปรแกรม
แนะนำ จำกนั้นสำมำรถใช้คำสัง่ แสดง/พิมพ์รำยงำนหรื องบต่ำงๆ ตำมต้องกำรได้ทนั ที ไม่ว่ำจะเป็ น
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดำษทำกำร งบกำรเงิน เป็ นต้น
2.3 รูปแบบการใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
กำรเลือกใช้คอมพิวเตอร์กบั งำนบัญชีสำมำรถเลือกได้ 2 รู ปแบบ คือ
1. กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงธุรกิจกับงำนบัญชี เป็ นกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็ จรู ปสำนักงำนประเภทตำรำงงำน Spread Sheet ซึ่ง มีหลำยบริ ษทั ที่พฒั นำขึ้นใช้ในธุรกิจ ทั้ง
ชนิดที่เป็ นโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ Open Source เช่น โปรแกรม calc หรื อโปรแกรมที่มีลิขสิ ทธิ์และ
เป็ นนิยมกันแพร่ หลำย เช่น โปรแกรมสำนักงำน excel เป็ นต้น แต่ กำรเลือกใช้รูปแบบนี้ ผใู ้ ช้ตอ้ งมี
ควำมรู ้พ้ืนฐำนทำงด้ำนบัญชี และกำรใช้งำน โปรแกรมในระดับดี จึ งจะสำมำรถเขี ยนสู ต รหรื อ
เลือกใช้ฟังก์ชนั ช่วยในกำรทำงำนให้รวดเร็ วขึ้นได้อย่ำงแท้จริ ง และไม่เป็ นกำรเพิ่มภำระงำนให้
มำกขึ้น
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2. กำรเลือกใช้โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ปบัญชี เป็ นกำรเลือกใช้โปรแกรมสำเร็ จ รู ปบัญชี ที่มี
ผูพ้ ฒั นำขึ้นมำเพื่อจำหน่ำย พัฒนำ โปรแกรมขึ้นใช้เอง หรื ออำจจ้ำงนักเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนำ
โปรแกรมบัญ ชี สำหรั บใช้ในกิ จ กำรเท่ำ นั้น ก็ได้ ซึ่ งกำรเลือกใช้รู ปแบบนี้ ผูใ้ ช้ไม่จ ำเป็ นต้องมี
พื้นฐำนทำงด้ำนบัญชีในระดับ ดี ก็สำมำรถใช้งำนโปรแกรมได้จำกกำรฝึ กอบรมโดยผูจ้ ำหน่ ำยหรื อ
ผูพ้ ฒั นำโปรแกรมนั้น
2.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
1. ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคลำกร
2. ประหยัดเวลำ ได้งำนที่รวดเร็วและถูกต้อง
3. แสดงรำยงำนได้รวดเร็ ว อ่ำนง่ำย และชัดเจน
4. กำรผ่ำนบัญชีทำได้โดยอัตโนมัติ และไม่เสียเวลำในกำรแก้ไขตัวเลขเป็ นปัจจุบนั
ตลอดเวลำ
5. ทันต่อกำรส่งรำยงำนให้หวั หน้ำงำน ทันต่อกำรส่งให้กรมสรรพำกร กรณี ที่เป็ น
รำยงำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม มิฉะนั้นอำจเสียเบี้ยปรับ
6. ไม่เสียเวลำรอคอยยอดยกมำ ในกรณี ที่ปิดบัญชีไม่ได้
7. ได้รูปแบบงบกำรเงินตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
8. เป็ นประโยชน์ในกำรตัดสินใจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำไรของกิจกำร
9. ทำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อข้อมูล และทำให้ควำมลับของกิจกำรไม่รั่วไหล
10. ทำให้ฝ่ำยบริ หำรตัดสินใจได้ง่ำยเพรำะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำ
2.5 หมวดบัญชีค่าใช้ จ่าย
จำกกำรวิเครำะห์สมกำรบัญชี ถ้ำบัญ ชีค่ ำใช้จ่ ำยเพิ่มขึ้ นมีผลทำให้บญ
ั ชีทุนลดลงดังนั้น
หลักกำรวิเครำะห์ยดึ ตำมหลักหมวดบัญชีทุนเช่นกัน กล่ำวคือ ถ้ำค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึ้นจะบันทึกทำงด้ำน
เดบิตถ้ำค่ำใช้จ่ำยลดลงจะบันทึกทำงด้ำนเครดิต
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานที่ประกอบการ : บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด
สถานที่ต้งั
: เลขที่ 9/42 โครงกำร Work Place ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขต
ภำษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร 10160
โทรศัพท์
: 02-4102826 ต่อ 12
โทรสาร
: 02-4102895
เว็บไซต์
: WWW.KNKCONSULTANCY.COM
E-Mail
: info@knkconsultancy.com
เวลาทาการ
: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. ถึง 18.00 น.

รูปที่ 3.1 ตรำสัญลักษณ์ บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด

แผนที่

รูปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด
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ประวัตแิ ละความเป็ นมา
บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2552 เป็ นสำนักงำน
บัญชี ที่ ใ ช้ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และมีก ำรให้บริ ก ำรรั บจัด ทำบัญชี ภ ำษี และอื่น ๆอี ก
มำกมำย ในระดับมืออำชีพ สำหรับ บุค คลทัว่ ไปและบุ ค ลที่ มีธุรกิ จในประเทศไทย บริ กำรของ
บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด จะมีกำรปรับให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรเฉพำะ ของลูกค้ำ
แต่ละรำยเพื่อให้มนั่ ใจว่ำผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดที่เป็ นไปได้และผลตอบแทนสู งสุ ดในเวลำที่ เหมำะสม
ในขณะที่รำคำก็สมเหตุสมผล บริ ษทั ยังคงอยูใ่ นขอบเขตของกฎหมำยภำษีอำกรและแนวโน้ม ทำง
กำรเงิน และยังมีกำรอัพเดทข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ำกับโลกที่ เปลี่ยนแปลงของกฎหมำย
กำรบัญชี และภำษีอำกรและขณะนี้ ทำงบริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด ยังให้บริ กำรกับลูกค้ำ
มำกกว่ำ 40 รำย
ได้แก่ตวั อย่ำงเช่น
 Path DMC Co.,Ltd.
 East Asia Distribution (Thailand ) Co.,Ltd.
 Fairtrade Commodities (Thailand ) Co.,Ltd.
 Peak Business Services Recruitment Co.,Ltd.
 Jaycso Holding Co.,Ltd.
 X-Pand Global Group Co.,Ltd.
 The Nana Group Co.,Ltd.
 The Game At Soi 9 Co.,Ltd.
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3.2 ลักษณะการให้บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริ กำรรับจัดทำบัญชีภำษี และบริ กำรให้
คำปรึ กษำทำงด้ำนบัญชีและภำษีอำกรทุกประเภทแก่บริ ษทั ทัว่ ไปและบริ ษทั ต่ำงชำติ โดยให้บริ กำร
ดังนี้
การบริการด้ านบัญชีและภาษีอากร อาทิ เช่ น
3.2.1 บริ กำรด้ำนให้คำปรึ กษำกำรวำงระบบด้ำนบัญชีและภำษีอำกร
3.2.2 บริ กำรด้ำนบัญชี และภำษีอำกร
3.2.2.1 กำรจัดทำสมุดบัญชีต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น สมุดรำยวันซื้อ
สมุดรำยวันขำย สมุดรำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำย สมุดรำยวันทัว่ ไป และสมุด
บัญชีแยกประเภท
3.2.2.2 กำรจัดทำและยืน่ แบบภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.2.2.3 บริ กำรด้ำนงบกำรเงิน มีกำรจัดทำงบกำรเงินทั้งแบบภำษำไทยและแบบ
ภำษำอังกฤษ
3.2.3 บริ กำรด้ำนประกันสังคม
3.2.3.1 เตรี ยมและส่งรำยงำนกำรประกันสังคมรำยเดือนไปยังสำนักงำนประกันสังคม
กำรยืน่ เอกสำรประกันสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ภ.ง.ด.1
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
โครงสร้ างองค์กร
นางสาวภิรร์ ดา ไนดู
ผู้บริหาร
ทีม 1

ทีม 2

ทีม 3

ผู้จัดทาบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

นาสาว ธนัฏฐา จันทร์โท

นางสาวญาณินี อินทมาศ

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

รูปที่ 3.3 โครงสร้ างขององค์กร

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งงานที่ได้ รับมอบหมาย : ผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
 ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็ จรู ป CD Organizer
 คัดแยกเอกสำรทำงด้ำนบัญชีและภำษีอำกร
 จัดทำรำยงำนภำษีซ้ือ และภำษีขำย
 ยืน่ ภำษีออนไลน์ (ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
 พิมพ์รำยงำนกำรประชุม หนังสื อเชิ ญประชุม รำยงำนภำษี ซ้ือ -ภำษีข ำย และงำนอื่นๆที่
ได้รับมอบหมำย
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 นำงสำวปลำยฟ้ำ โพธิศิริ
3.5.2 นำงสำวณัฐมน จรัสเรื องอุทยั

ตำแหน่ง พนักงำนบัญชี
ตำแหน่ง พนักงำนบัญชี

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
3.6.1 ระยะเวลำที่ปฏิบตั ิงำนเริ่ มวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยำยน 2563
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 9.00 น. ถึง 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาระบบงาน
วิเครำะห์ขอ้ มูลจำกงำนที่ ได้รับมอบหมำยดูข ้ อมูลจำกแหล่งข้อมูลอื่น ๆเพื่อให้
เข้ำใจในเอกสำร และนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดทำรำยงำน
3.7.2 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
ปรึ กษำอำจำรย์ที่ปรึ กษำ เกี่ยวกับโครงงำนที่สนใจ เสนอหัวข้อ จำกำรทำงำนที่
ได้รับหมอบหมำยรวบรวมข้อมูลจำกที่ต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรเลือกหัวข้อในกำร
จัดทำรำยงำน
3.7.3 ศึกษาเอกสาร
ออกแบบกำรทำรำยงำนโดย เริ่ มจำกจำกดูขอ้ มูลเอกสำร ขั้นตอนกำรทำงำนของ
ระบบโปรแกรมสำเร็ จรู ป เพื่อมำจัดทำโครงงำน
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3.7.4 จัดทารายงาน
รวบรวมข้อมูลเนื้อหำ จัดเรี ยงลำดับเพื่อควำมเข้ำง่ำย ในจัดทำโครงงำน
3.7.5 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิ.ย.63

ก.ค.63

1.รวบรวมข้ อมูลหัวข้ อที่สนใจ
2.ศึกษาระบบงาน
3.ศึกษาเอกสาร
4.จัดทารายงาน
รูปที่ 3.4 ตารางระยะเวลาในการดาเนินงาน

3.8 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1.คอมพิวเตอร์
2.เครื่ องถ่ำยเอกสำร
3.เครื่ องปริ้ นท์ (Printer)
4.เครื่ องสแกนเอกสำร (Scanner)
5.เครื่ องคิดเลข
ซอฟต์แวร์
1.โปรแกรม CD Organizer
2.โปรแกรม Microsoft Word
3.โปรแกรม Microsoft Excel

ส.ค.63

ก.ย.63
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
แผนผังการดาเนินงาน

เอกสาร

ลูกค้

คัดแยกเอกสาร
ใบแจ้ งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี

ใบแจ้ งหนี้ 1 ชุด จะนามาบันทึก

ฉบับจริง ทาภาษีซื้อ-ขาย

บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

รายงานภาษีซื้อ-ขาย

หนังสื อรับรองหั ก ณ ที่จ่าย

ฉบับที่1 : สาหรับผู้ถูกหัก ณ ที่
จ่ าย

ใช้ แนบแสดงรายการ

ภาษี

ฉบับสาเนา บันทึกบัญชี

หากเอกสารครบ 3 ชุด ใบแจ้ งหนี้ /ใบกากับ

ฉบับที่2 : สาหรับผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ใช้ เก็บเป็ นหลักฐาน

ภาษี/หนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย จะบันทึกใน

ฉบับที่3 : สาหรับผู้หัก ณ ที่จ่าย ใช้

สมุดรายวันจ่ าย-ธนาคาร
บันทีกบัญชีลงโปรแกรม Excel

แนบแสดงรายการภาษี
ฉบับที่4 : สาหรับผู้หัก ณ ที่จ่าย ใช้

ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร โดยฝ่ ายหัวหน้ าแผนก

บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม CD Organizer

จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ ม
รูปที่ 4.1 แผนผังการดาเนินงาน
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ลูกค้
บริ ษทั เคเอ็นเคคอนซัลแทนซี่ ใช้วิธีการติดต่อลูกค้าผ่านทาง E-mail

เอกสาร
ขั้นตอนที่ 1
มีการนัดรับเอกสารรายได้และค่าใช้จ่ายประจาเดือนทุก ๆ ต้นดือน ประมาณวันที่ 1-5 ของทุกเดือน
โดยให้พนักงานรับ-ส่งเอกสารของทางบริ ษทั เป็ นผูไ้ ปรับเอกสาร

คัดแยกเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้า เอกสารที่ได้รับมานั้น บริ ษทั จะนามาคัดแยกเพื่อจัดทาภาษีและทาการ
บัน ทึ ก บัญชี ซึ่ งเอกสารที่ ไ ด้รับ นั้น ประกอบไปด้ว ย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็ จ รั บเงิ น /ใบก ากับภาษี
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 2.1
หากได้รับ ใบแจ้งหนี้ เพียง 1 ชุ ด บริ ษทั จะน ามายอดในใบแจ้งหนี้ มาบัญทึ กบัญชี ในสมุด รายวัน
ทัว่ ไป (JV) หากเอกสารครบ 3 ชุด ประกอบด้วย 1.ใบแจ้งหนี้ 2.ใบกากับภาษี 3.หนังสือรับรองหัก
ณ ที่จ่าย
จะไปบันทึกในสมุดรายวันจ่าย-ธนาคาร (PV)
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ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
ขั้นตอนที่ 2.2
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ซึ่งจะมีท้งั หมดมี 2 ฉบับ ได้แก่
1.ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ฉบับจริ ง จะนาไปจัดทาภาษีซ้ือและภาษีขาย
2.ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ฉบับสาเนา จะนาไปบันทึกบัญชี

หนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนที่ 2.3
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย มีท้งั หมดมี 4 ฉบับ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
ฉบับที่ 1 สาหรับผูถ้ ูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้แนบแสดงรายการภาษี
ฉบับที่ 2 สาหรับผูถ้ ูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้เก็บเป็ นหลักฐาน
ฉบับที่ 3 สาหรับผูห้ กั ณ ที่จ่าย ใช้แนบแสดงรายการภาษี
ฉบับที่ 4 สาหรับผูห้ กั ณ ที่จ่าย ใช้เก็บเป็ นหลักฐาน

บันทีกบัญชีลงโปรแกรม
Excel
ขั้นตอนที่ 3
นาเอกสารที่แยกออก มาบันทึก บัญชี ลงในโปรแกรม Excel ตามหมวดหมู่ โดยเรี ยงตามวันที่ของ
เอกสาร

13

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยฝ่ ายหัวหน้ า
ขั้นตอนที่ 4

แผนก

นารายการบัญชีที่ได้บนั ทึกลงในโปรแกรม Excel ส่งให้กบั ฝ่ ายหัวหน้าแผนกได้ตรวจสอบคววาม
ถูกต้อง
บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม CD Organizer
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อรายการบัญชีผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องจากฝ่ ายหัวหน้าแผนกเรี ยบร้อยแล้ว จึง นารายการ
บัญชีที่บนั ทึกลงในโปรแกรม Excel มาบันทึกบัญชีลงในโปรแกรม CD Organizer

จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม
ขั้นตอนที่ 6
ปริ้ นท์รายการบัญชีที่บนั ทึกลงไปในโปรแกรม CD Organizer ทั้งหมด ออกมาเป็ นเอกสาร และ
จัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารให้เรี ยบร้อย
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4.2 เอกสารค่าใช้ จ่าย
4.2.1 ใบแจ้งหนี/้ ใบวางบิล (Invoice) เป็ นเอกสารที่ออกโดยผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ แจ้ง
ยอดหนี้ ให้แก่ผูซ้ ้ือที่ ยงั มิได้ชาระเงินค่ าสิ น ค้าหรื อบริ การ (ลูกหนี้ ) โดยอ้างอิงจากยอดค้างชาระ
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการบันทึกการรับชาระหนี้ต่อ หรื อแจ้งวันครบกาหนดชาระเงินค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การโดยการแจ้งในใบส่งของ (รู ปที่ 4.2)
4.2.2 ใบเสร็จรับ เงิน (Receipt) เป็ นเอกสารที่ผูร้ ับเงิ นจะออกให้ เพื่อเป็ นหลัก ฐานว่า
ได้รับเงินเรี ยบร้อยแล้ว (รู ปที่ 4.3)
4.2.3 ใบกากับภาษี (Tax invoice) เป็ นเอกสารหลักฐานสาคัญ ที่ผจู ้ ดทะเบียนภาษีมูลเพิม่
จะต้องออกให้แก่ผซู ้ ้ือสินค้าหรื อบริ การทุกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ ที่
คิดกับลูกค้า และมูลค่าของภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาของสินค้าหรื อบริ การที่คิดกับลูกค้า (รู ปที่ 4.3)
4.2.4 หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ เอกสารที่ผจู ้ ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่
จ่าย ออกให้ผรู ้ ับเงิน เมื่อได้ทาการหักเงินบางส่วนไว้ตามข้อกาหนดของกรมสรรพากร โดยหนังสื อ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย นี้ตอ้ งออกให้แก่ผรู ้ ับเงิน 2 ฉบับ ที่มีขอ้ ความตรงกัน ดังนี้ (รู ปที่ 4.4)
ฉบับที่1 มีขอ้ ความว่า สาหรับผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแสดงรายการ
ฉบับที่2 มีขอ้ ความว่า สาหรับผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
- ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3 หมายถึง ผูจ้ ่ายเงินได้ให้แก่ผรู ้ ับซึ่ง
มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 หมายถึง ผูจ้ ่ายเงินได้ให้แก่ผรู ้ ับซึ่ง
มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
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4.3 ตัวอย่างเอกสารค่าใช้ จ่าย
ใบแจ้งหนี/้ ใบวางบิล (Invoice)
เป็ นเอกสารที่ออกโดยผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ แจ้งยอดหนี้ให้แก่ผซู ้ ้ือที่ยงั มิได้ชาระเงินค่า
สินค้าหรื อบริ การ (ลูกหนี้)

รูปที่ 4.2 ใบแจ้ งหนี้ (ค่าไฟฟ้ า)
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ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็ นเอกสารที่ผรู ้ ับเงินจะออกให้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้รับเงินเรี ยบร้อย
ใบกากับภาษี (Tax invoice) เป็ นเอกสารหลักฐานสาคัญ ที่ผจู ้ ดทะเบียนภาษีมูลเพิ่มจะต้องออก
ให้แก่ผซู ้ ้ือสินค้าหรื อบริ การทุกครั้ง

รูปที่ 4.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
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หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เอกสารที่ผจู ้ ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้ผรู ้ ับเงิน เมื่อได้ทาการหักเงินบางส่ วนไว้ตาม
ข้อกาหนดของกรมสรรพากร

รูปที่ 4.4 หนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
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เอกสารเงินเดือนพนักงาน
บริ ษทั จะจัดทาเอกสารสรุ ปเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน และจัดส่งมาให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อจัดทา
บัญชี

รูปที่ 4.5 เอกสารการจ่ ายเงินเดือนพนักงาน
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4.4 การบันทึกบัญชีค่าใช้ จ่ายลงในโปรแกรม Excel

รูปที่ 4.6 ตารางการบันทึกบัญชีใน โปรแกรม Excel
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4.5 ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินเดือนพนักงาน ลง ในโปรแกรม Excel

2.2

2.1

3

3

4

2

5
6

1

2.1
2.2

รูปที่ 4.7 ตัวอย่ างการบันทึกบัญชีลงใน โปรแกรม Excel

3
4
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หมายเลข 1 รหัสบัญชี จะแบ่งตามหมวดบัญชี 5 หมวด ได้แก่
หมวด 1 สินทรัพย์ จะเริ่ มต้นด้วย เลข 10
หมวด 2 หนี้สิน จะเริ่ มต้นด้วย เลข 20
หมวด 3 ส่วนของเจ้าของ จะเริ่ มต้นด้วย เลข 30
หมวด 4 รายได้ จะเริ่ มต้นด้วย เลข 40
หมวด 5 ค่าใช้จ่าย จะเริ่ มต้นด้วย เลข 50
หมายเลข 2 ชื่ อบัญชี เพื่อให้ทราบว่าเป็ นรายการบัญชีอะไร
หมายเลข 2.1 ชื่ อบัญชีเงินเดือน เป็ นบัญชีในหมวด 5 ค่าใช้จ่าย ซึ่งตามหลักของการบันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายจะมียอดเพิม่ ทางด้าน เดบิต (สีดา) หากมียอดลดลง จะบันทึกบัญชีทางด้าน เครดิต (สีแดง)
หมายเลข 2.2 ชื่ อบัญชีค่าประกันสังคม เป็ นบัญชีในหมวด 5 ค่าใช้จ่าย ซึ่งตามหลักของการบันทึก
บัญชี ค่าใช้จ่ายจะมียอดเพิม่ ทางด้าน เดบิต (สี ดา) หากมียอดลดลง จะบันทึกบัญชีทางด้าน เครดิต
(สีแดง)
หมายเลข 3 และ 4 ยอดเงิน จะบันทึกบัญชีดว้ ยจานวนเงินที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารตามหมวดบัญชี
หมายเลข 5 คาอธิบายรายการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของการบันทึกบัญชีว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ้น
ได้อย่างไร
หมายเลข 6 สมุดบัญชี แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
RV สมุดรายวันรับ
PV สมุดรายวันจ่าย – ธนาคาร
PC สมุดรายวันจ่าย – เงินสด
JV สมุดรายวันทัว่ ไป
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4.6 การนารายการในโปรแกรม Excel ลงในโปรแกรม CD Organizer
4.6.1 เข้ าโปรแกรม CD Organizer

รูปที่ 4.8 การเข้ าโปรแกรม CD Organizer

4.6.2 ใส่ ไอดี และ พาสเวิร์ด

ใส่ ID

ใส่ Password

รูปที่ 4.9 การใส่ ไอดี และ พาสเวิร์ดในการเข้ าโปรแกรม CD Organizer

4.6.3 เลือกช่ องทางการเปลีย่ นบริษทั ที่หรื อสร้ างช่ องการทางานใหม่
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1.ถ้ ามีบริษทั อยู่แล้ว สามารถกดเปลีย่ นช่ องบริษัท
ได้ ทนั ที
2.ถ้ ายังไม่มบี ริษัทที่ต้องการสามารถสร้ างบริษัทใหม่
ได้

รูปที่ 4.10 เลือกช่ องทางการเปลี่ยนบริษัทหรื อสร้ างช่ องการทางานใหม่

4.6.4 เลือกช่ องบริษัท

เลือกชื่ อบริษัทที่ต้องการ

รูปที่ 4.11 เลือกชื่ อบริษัทที่จะลงบันทึกบัญชี
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4.6.5 เริ่มทาผังบัญชี
1.กด เริ่ม

2.เลือกข้อมูลทางบัญชี
3.เลือกผังบัญชี /รหัสผังบัญชี

รูปที่ 4.12 การเลือกสร้ างผังบัญชี

4.6.6 บันทึกผังบัญชีตามหมวดบัญชีท้งั 5
ใส่ รหัสผังบัญชีที่ต้งั ไว้

ใส่ รหัสกลุ่มบัญชี

รูปที่ 4.13 การบันทึกรายละเอียดผังบัญชี
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4.6.7 เริ่มการบันทึกบัญชี คลิกที่ บัญชี >บันทึกบัญชี
1.เลือกบัญชี

2.เลือกบันทึกรายการบัญชี

3.เมื่อเลือกบันทึกรายการบัญชี จะได้ หน้ าแบบนีอ้ อกมา

รูปที่ 4.14 การเริ่มบันทึกบัญชี
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4.6.8 บันทึกบัญชี การจ่ายค่าเช่ า
1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึกรายการ
ลงไป
2.ใส่ วันที่ตามเอกสารที่ได้ รับ

3.ใส่ เลขที่เอกสารตามที่ได้ กาหนดไว้ใน excel
4.ใส่ คาอธิบายรายการบัญชี

6.บันทึกจานวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel

5.บันทึกชื่ อบัญชี ตามที่บนั ทึกลงใน excel

รูปที่ 4.15 การบันทึกบัญชี จ่ ายค่าเช่ า

หมายเหตุ
สมุดบัญชี จะใช้ตวั เลข ดังนี้
เลข 1 คือ RV สมุดรายวันรับ
เลข 2 คือ PV สมุดรายวันจ่าย – ธนาคาร
เลข 3 คือ PC สมุดรายวันจ่าย – เงินสด
เลข 7 คือ JV สมุดรายวันทัว่ ไป

7.บันทึกบัญชีแล้ว ยอดเดบิตและเครดิตต้องเท่ ากัน
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4.6.9 คลิก F5 เพื่อยืนยันการเก็บข้อมูลที่บันทึก

รูปที่ 4.16 การยืนยันการเก็บข้ อมูล

8.กดปุ่ ม F5 และกด OK เพื่อยืนยันการเก็บข้ อมูล
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4.6.10 ปริ้นเอกสารการบันทึกบัญชีจ่ายค่าเช่ า เพื่อจัดเก็บเข้ าแฟ้มเอกสาร
เมื่อกดปุ่ ม ok จะได้หน้าตาเอกสารแบบนี้ ปริ้ นแล้วสามารถเก็บเข้ากับชุดเอกสารได้เลย

รูปที่ 4.17 เอกสารบันทึกบัญชี การจ่ ายค่ าเช่ า
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4.6.11 บันทึกบัญชี การจ่ายเงินเดือน
1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึกรายการ
2.ใส่ วันที่ตามเอกสารที่ได้ รับ

3.ใส่ เลขที่เอกสารตามที่ได้ กาหนดไว้ใน excel
4.ใส่ คาอธิบายรายการบัญชี

5.บันทึกชื่ อบัญชี ตามที่บนั ทึกลงใน excel

6.บันทึกจานวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel

รูปที่ 4.18 บันทึกบัญชีจ่ายเงินเดือน

หมายเหตุ
สมุดบัญชี จะใช้ตวั เลข ดังนี้
เลข 1 คือ RV สมุดรายวันรับ
เลข 2 คือ PV สมุดรายวันจ่าย – ธนาคาร
เลข 3 คือ PC สมุดรายวันจ่าย – เงินสด
เลข 7 คือ JV สมุดรายวันทัว่ ไป
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7.กดปุ่ ม F5 และกด OK เพื่อยืนยันการเก็บข้ อมูล
รูปที่ 4.19 การยืนยันการเก็บข้ อมูล
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4.6.12 ปริ้นเอกสารการบันทึกบัญชีจ่ายเงินเดือน เพื่อจัดเก็บเข้ าแฟ้มเอกสาร
เมื่อกดปุ่ ม ok จะได้หน้าตาเอกสารแบบนี้ ปริ้ นแล้วสามารถเก็บเข้ากับชุดเอกสารได้เลย

รูปที่ 4.20 เอกสารบันทึกบัญชี การจ่ ายเงินเดือน
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4.6.13 บันทึกบัญชี การจ่ายค่าโทรศัพท์
1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึก
การ
2.ใส่ วันที่ตามเอกสารที่ได้ รับ
ได้

3.ใส่ เลขที่เอกสารตามที่ได้ กาหนดไว้ใน excel
4.ใส่ คาอธิบายรายการบัญชี

6.บันทึกจานวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel
5.บันทึกชื่ อบัญชี ตามที่บนั ทึกลงลงใน excel
ได้

รูปที่ 4.21 บันทึกบัญชี การจ่ ายค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ
สมุดบัญชี จะใช้ตวั เลข ดังนี้
เลข 1 คือ RV สมุดรายวันรับ
เลข 2 คือ PV สมุดรายวันจ่าย – ธนาคาร
เลข 3 คือ PC สมุดรายวันจ่าย – เงินสด
เลข 7 คือ JV สมุดรายวันทัว่ ไป

7.บันทึกบัญชีแล้ว ยอดเดบิทและเครดิตต้องเท่ ากัน
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8.กดปุ่ ม F5 และกด OK เพื่อยืนยันการเก็บข้ อมูล

รูปที่ 4.22 การยืนยันการเก็บข้ อมูล
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4.6.14 ปริ้นเอกสารการบันทึกบัญชี จ่ายค่าโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บเข้ าแฟ้มเอกสาร
เมื่อกดปุ่ ม ok จะได้หน้าตาเอกสารแบบนี้ ปริ้ นแล้วสามารถเก็บเข้ากับชุดเอกสารได้เลย

รูปที่ 4.23 เอกสารบันทึกบัญชี การจ่ ายค่ าโทรศัพท์
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4.6.15 บันทึกบัญชี การจ่ายค่าไฟฟ้า
1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึกรายการ

2.ใส่ วันที่ตามเอกสารที่ได้ รับ

3.ใส่ เลขที่เอกสารตามที่ได้ กาหนดไว้ใน excel
4.ใส่ คาอธิบายรายการบัญชี

5.บันทึกชื่ อบัญชี ตามที่บนั ทึกลงใน excel

6.บันทึกจานวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel

รูปที่ 4.24 บันทึกบัญชีการจ่ ายค่ าไฟฟ้ า

หมายเหตุ
สมุดบัญชี จะใช้ตวั เลข ดังนี้
เลข 1 คือ RV สมุดรายวันรับ
เลข 2 คือ PV สมุดรายวันจ่าย – ธนาคาร
เลข 3 คือ PC สมุดรายวันจ่าย – เงินสด
เลข 7 คือ JV สมุดรายวันทัว่ ไป

7.บันทึกบัญชีแล้ว ยอดเดบิตและเครดิตต้องเท่ ากัน
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8.กดปุ่ ม F5 และกด OK เพื่อยืนยันการเก็บข้ อมูล

รูปที่ 4.25 การยืนยันการเก็บข้ อมูล
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4.6.16 ปริ้นท์ เอกสารการบันทึกบัญชีจ่ายค่าไฟฟ้า เพื่อจัดเก็บเข้ าแฟ้มเอกสาร
เมื่อกดปุ่ ม ok จะได้หน้าตาเอกสารแบบนี้ ปริ้ นท์แล้วสามารถเก็บเข้ากับชุดเอกสารได้เลย

รูปที่ 4.26 เอกสารบันทึกบัญชี การจ่ ายค่ าไฟฟ้ า

38

บทที่ 5

สรุปปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตโิ ครงงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จากัด ในตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายหน้าที่เรื่ อง การบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรมแก
รมสาเร็ จรู ป CD Organizer ซึ่งได้รับความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทาบัญชี และยังได้นาความรู ้ที่ได้
จากการเรี ยนทฤษฎี มาใช้ในการปฏิบตั ิ งานจริ ง ด้านการรับเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร การ
บันทึกบัญชีต่าง ๆ ลงโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี ตลอดจนการจัดทารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย และ
เกิดความเข้าใจในระบบงาน ทางานได้รวดเร็ วและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 เนื่องจากข้อมูลที่นามาจัดทาโครงงาน เป็ นความลับของทางบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ไม่
อนุญาตให้นาข้อมูลมาเปิ ดเผย จึงใช้ขอ้ มูลอ้างอิง แบบฟอร์มต่าง ๆ จาก
อินเตอร์เน็ตมาจัดทาโครงงาน
5.1.2.2 ปัญหาด้านการความรู ้ความเข้าใจในการทาโครงงาน เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มี
ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการทาโครงงานสหกิจ
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวให้กบั ผูอ้ ื่นในการดาเนินการแก้ไขต่อไป
ควรจะเรี ยนรู ้ แ ละท าความเข้า ใจในระบบการท างานและการใช้ง านโปรแกรม
สาเร็ จรู ป

เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ วในการทางาน การศึกษาเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ

ทาง

บัญชี รวบรวมและจดบัน ทึ กข้อมูลระหว่างการปฏิบัติ งานเพื่อนามาจัด ทารู ปเล่ม

โครงงาน

เพื่อนาเสนอต่อไป

5.2 ข้ อสรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับประสบการณ์จริ งในการปฏิบตั ิงาน ด้านการบัญชี และด้านภาษีอากร
5.2.1.2 ได้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี และสามารถนามาประยุกต์ใช้
ใน

ด้านการเรี ยนและการทางานในอนาคต
5.2.1.3 ได้เรี ยนการรู ้การปรับตัว การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และกฎระเบียบในองค์กร
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ขาดความชานาญด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากบริ ษทั ใช้ภาษาอังกฤษในการ
บันทึกบัญชี
5.2.2.2 ขาดความชานาญด้านการคิดอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย
5.2.2.3 ขาดความชานาญด้านการแยกประเภทเอกสาร และการบันทึกบัญชี
5.2.3 ข้อเสนอแนะงานสหกิจศึกษาหรื อการจัดทารายงานสหกิจ
5.2.3.1 ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ และศึกษาค้นคว้าวิธีการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป CD Organize
5.2.3.2 จดบันทึกทุกครั้งในเรื่ องที่ไม่เข้าใจระหว่างที่พนักงานพี่เลี้ยงอธิบาย และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานทุกครั้งเสมอ

บรรณานุกรม
โปรแกรมบัญชีซีดีออแกไนเซอร์ . ( ). เข้าถึงได้จาก http://www.cd-organizer.com/index.html.
บริ ษทั เคเอ็นเคคอน ซัลแทนซี จํากัด. ( ). ข้อมูลบริ ษัท. เข้าถึงได้จาก www.knkconsultancy.
com.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิชาการจัดการ. ( 2561 ). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.
เข้าถึงได้จาก https://digitallib.stou.ac.th/.
อังคณา นิวาศบุตร. (2560). ความหมายของระบบบัญชี. เข้าถึงได้จาก https://intra.pongsawadi.ac.th
/files/2010/09/accountsys.pdf.

ภาคผนวก
รู ปขณะปฏิบัติงาน

บริษัท เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จากัด

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทำ

รหัสนักศึกษา : 6004300175
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัฏฐา จันทร์โท
คณะ : บริ หารธุรกิจ
สาขาวิชา : การบัญชี
ที่อยู่ : 79/50 เพชรเกษม 78
แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพ 10160

รหัสนักศึกษา : 6004300241
ชื่อ-นามสกุล : ญาณิ นี อินทมาศ
คณะ : บริ หารธุรกิจ
สาขาวิชา : การบัญชี
ที่อยู่ : 1/1 เพชรเกาม 42 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเริ ญ กรุ งเทพ 10160

